
 

     Je nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa venuje 

problematike vzdelávania k vede (Science Education).   

Hlavným cieľom organizácie je vyhľadávanie nadaných 

žiakov stredných škôl v oblasti vedy a techniky a ich    

všestranná podpora a rozvoj. Pôsobí tiež v oblasti populari-

zácie vedy a techniky, predovšetkým vo vzťahu k mladým 

ľuďom do 20 rokov.  

     Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktuálnych 

témach vedy a techniky formou verejných diskusií – „Café 

Scientifique“, vedecké konferencie pre nadaných žiakov 

stredných škôl – Kongresy mladých bádateľov, ktoré sú 

zamerané na zvyšovanie ich záujmu o rôzne oblasti vedy    

a techniky.  

     V Slovenskej republike je národným koordinátorom 

a výhradným organizátorom dvoch prestížnych medziná-

rodných súťaží pre talentovanú mládež do 20 rokov 

v oblasti vedy a techniky a národným organizátorom ďal-

ších významných medzinárodných súťaží: 

 EUCYS – The European Union Contest for Young Sci-

entists (www.eucontest.sk), 

 SJWP – Stockholm Junior Water Prize (www.sjwp.sk), 

 I-SWEEEP – International Sustainable World – Energy, 

Engineering and Environment Project Olympiad  

(www.isweeep.sk), 

 Intel ISEF – Intel International Science and Engineering 

Fair (www.scientiaprofuturo.sk), 

 Genius Olympiad – International High School Environ-

ment Project Olympiad, 

 CASTIC – China Adolescents Science and Technology 

Innovation Contest (www.scientiaprofuturo.sk).  

     Občianske združenie je zmluvným partnerom Sloven-

skej akadémie vied v oblasti popularizácie vedy a techniky 

a pri vyhľadávaní nadaných žiakov vo vede a technike.     

Je riešiteľom štyroch dlhodobých projektov podporovaných 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.  

 

 

Mladí vedci Slovenska, o. z. 

Saratovská 26/A-218, 841 02 Bratislava 

Tel./fax:+421 2 20 40 00 63 

E-mail: koordinator@eucontest.sk  

Web: www.mladivedci.sk; www.scientiaprofuturo.sk; 

www.vzdelavaniekvede.sk    

 

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 27. februára 2012 bude  

RNDr. Barbara Sviežená, PhD. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 27. februára 

2012 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Od stopy k páchateľovi – od  

Šalamúna po nanočipy 

BRATISLAVSKÁ  

VEDECKÁ CUKRÁREŇ 

Národné centrum pre popularizáciu vedy  

a techniky v spoločnosti  
 
 

Poslaním Národného centra pre popularizáciu  vedy a techniky 

v spoločnosti (NCP VaT), útvaru Centra vedecko-technických 

informácií SR (CVTI SR) je popularizovať vedu a techniku, 

zvyšovať prestíž a celospoločenské uznanie vedeckých a tech-

nických pracovníkov ako hlavných tvorcov ekonomickej    

prosperity krajiny, objasňovať ciele a výsledky výskumu          

a vývoja, podporovať dialóg vedcov s verejnosťou, ako aj zvy-

šovať záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru.   

 

Aktivity  

  Bratislavská vedecká cukráreň (od r. 2008) – priestor pre 

debatu popredných slovenských vedcov so stredoškolákmi 

o najnovších trendoch vedy a techniky,  

 Veda v CENTRE  (Bratislava, Nitra, Prešov, Banská Bystri-

ca) – popularizačné prednášky z rôznych oblastí vedy pre 

odbornú a laickú verejnosť, 

 Spektrum vedy – cyklus dokumentov o práci a úspechoch 

slovenských vedcov, realizovaný v spolupráci so Sloven-

skou akadémiou vied, každú stredu o 21.05 hod. na STV 2,  

 Laboratórium – cyklická diskusná relácia o vede v Rádiu 

Devín,  

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku – spolupráca s Minis-

terstvom školstva, vedy, výskumu  a športu SR,  

 Zapojte sa do živého vysielania! Manuál na hlavnej stránke 

www.vedatechnika.sk – Živé vysielanie – Základy práce    

s konferenčným systémom EVO.  

 

 

 

 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spo-

ločnosti, CVTI SR  

 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  

Tel./fax:+421 2 69 253 129  

E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

Web: www.vedatechnika.sk   

www.cvtisr.sk  

 



Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 27. februára 2012? 

 
RNDr. Barbara Sviežená, PhD. 

expertka Kriminalistického a expertízneho ústavu 

Policajného zboru SR 
 

 

 RNDr. Barbara Sviežená, PhD., rodená Nagyo-

vá (6. 4. 1976) absolvovala katedru genetiky na Prírodo-

vedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

(2001), kde získala titul 

RNDr. a následne v roku 

2005 vedecký titul PhD.  

 V priebehu pôso-

benia na fakulte sa zaobera-

la najmä výskumom DNA 

reparačných mechanizmov 

mikroorganizmov, vý-

skumom regulácie bunko-

vého cyklu a prepojenia 

regulácie a reparačných 

mechanizmov, ako aj pôso-

beniu chemických a fyzi-

kálnych mutagénov na živé 

organizmy. Je autorkou a 

spoluautorkou viacerých 

publikácií vydaných v domácich a zahraničných odbor-

ných periodikách, ako aj niekoľkých vedeckých projek-

tov.  

 Od roku 2007 sa zaoberá kriminalisticko-

expertíznou činnosťou, lektorskou a poradenskou čin-

nosťou na pôde Kriminalistického a expertízneho ústavu 

Policajného zboru. Okrem pravidelného vypracovávania 

znaleckých posudkov pre orgány činné v trestnom kona-

ní z odvetvia biológie a genetickej analýzy, podieľa sa na 

výskume možností identifikácie biologického materiálu 

ľudského pôvodu najnovšími metódami analýzy DNA 

a RNA, detekcie miRNA a mRNA-transkriptov. Je ak-

tívnou riešiteľkou a zodpovednou vedúcou aktivity 

v rámci Centra excelentnosti bezpečnostného výskumu 

v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru, Farmaceu-

tickou fakultou UK v Bratislave a STU. 
 

     Vedecká cukráreň je to isté, ako je vedecká kaviareň 

(Café Scientifique), ktorá je určená dospelým záujemcom 

o neformálne debaty 

o vede a technike. 

Rozdiel je len v tom, 

že do vedeckej cukrár-

ne chceme pozývať 

predovšetkým mla-

dých ľudí ‒ žiakov 

z á k l a d n ý c h 

a stredných škôl.  Ve-

decká cukráreň vytvára 

jedinečnú príležitosť 

pre žiakov stretnúť 

popredných sloven-

ských alebo zahranič-

n ý c h  v e d c o v 

v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí 

„vedeckej cukrárne“ a spoločne diskutovať a vysvetľovať 

si aktuálne témy a podnetné otázky vo vede a  technike. 

     Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne (sú to 

večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, 

v divadlách, v puboch ‒ teda v priestoroch mimo akade-

mickej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú 

vedecké prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou 

a priateľskou formou zapája žiakov do vedeckej diskusie. 

Vedecké cukrárne sú otvorené ‒ prístupné žiakom vo veku 

od 12 do 18 rokov a ich učiteľom. 

     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozva-

ní vedci prednesú 15 až 20 ‒ minútovú informáciu o danej 

téme ‒ je to dosť času na predstavenie témy a zaujatie 

účastníkov danou problematikou. Potom je vytvorený 

dostatočný časový priestor na debatu. Témy vedeckých 

cukrární sú vyberané podľa aktuálnosti ‒ génové manipu-

lácie, biotechnológie, globálne otepľovanie, astronómia, 

robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných techno-

lógií, nanotechnológie a pod.  

     Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 

a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty   

podáva čaj (káva pre dospelých), minerálka, džús 

a koláčiky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Od stopy k páchateľovi – od  

Šalamúna po nanočipy 
 

  
 Každý z nás sa už stretol s fenoménom „CSI“ 

a pozastavil sa nad skresleným pohľadom, ktorý ponúka na 

svet forenznej vedy a praxe. V 

duchu „CSI“ je získanie stopy 

o z n a č e n e j  n a p r í k l a d 

„biologická“ zvyčajne 100 % 

zárukou určenia páchateľa 

v blízkej budúcnosti. Stačí pár 

vzoriek z miesta činu či tela 

obete, porovnávacie vzorky 

podozrivých a výsledky sú 

hotové....  

 Bohužiaľ, väčšina z nás sa musí vysporiadať so 

zákonitosťami a schválnosťami 

reálneho sveta, kde sa veci nedajú 

ukončiť v priebehu 60 minút 

vymedzených televíznym časom. 

Na vyšetrení trestného činu sa 

spolupodieľa nielen policajná 

zložka v zmysle vyšetrovateľov, 

kriminalistov, kriminalistických 

technikov – ale v neposlednom 

rade aj práca forenzných vedcov, 

expertov, ktorí poskytujú rele-

vantné dôkazy vo forme vypracovaných znaleckých posudkov 

na základe stôp zaistených na mieste činu.  

 Čo vlastne predstavuje práca experta vo forenzných 

vedách a čo to vlastne forenzná veda je ? Čo všetko sa dnes 

dá odhaliť a dokázať dostupnými vedecko-technickými a 

molekulárnymi metódami? Dospeli sme do sci-fi stavu, kde 

z jednej molekuly vieme určiť kto je páchateľom trestného 

činu a ako sa skutok stal? Skúsme 

sa porozprávať o tom, ako sa fo-

renzná veda vyvinula od čias 

„ E U R E K A “  l e g e n d y 

o Archimedovi, stredovekých in-

kvizičných právnych teórií a praxe, 

kde sa priznanie obvineného pova-

žovalo za tzv. korunu dôkazov, až 

po súčasnú miniaturizáciu, auto-

matizáciu, prenosnosť a zvýšenie 

citlivosti a presnosti používaných metodík na poli forenznej 

genetickej analýzy, ktorá umožňuje identifikáciu osoby už 

z jednej bunky v priebehu niekoľkých sekúnd až minút. 

 
Zdroj obrázkov: Mladí vedci Slovenska, Dr. Sviežená, asuragen.com,    

 

  

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 


